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IV. 
 

Text částí vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění, s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 2b 
Vzory potvrzení 

 
(1) V příloze č. 5 je uveden vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb 

o zahájení léčby pro změnu pohlaví. 
 

(2) V příloze č. 6 je uveden vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb 
o ukončení léčby pro změnu pohlaví. 

 
§ 2c 

Vzory tiskopisů 
 

V příloze č. 7 jsou uvedeny vzory těchto tiskopisů: 
 
1. Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením 

rodičů 
2. Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k narozenému dítěti, 

jehož zápis narození dosud nebyl v knize narození proveden 
3. Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k narozenému dítěti, 

jehož zápis narození již byl v knize narození proveden 
4. Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením k nenarozenému dítěti podle 

§ 16a zákona 
5. Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením k narozenému dítěti, jehož 

zápis narození dosud nebyl v knize narození proveden, podle § 16a zákona 
6. Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením k narozenému dítěti, jehož 

zápis narození již byl v knize narození proveden, podle § 16a zákona 
 

§ 41a 
Datový formát a struktura dat 

 
 V příloze č. 8 se stanoví datový formát a struktura dat matričních událostí, 
matričních skutečností, změn a oprav vedených pomocí výpočetní techniky. 
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Příloha č. 2 

VZOR 13 
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Příloha č. 2 

VZOR 14 
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Příloha č. 2 

VZOR 16 

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 

Doklady k uzavření manželství 

… 

**) 
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, 
- průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana 

členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, 
- průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o 

udělení mezinárodní ochrany, 
- průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo 
- průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu 

požívající doplňkové ochrany, 
- průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení 

dočasné ochrany, nebo 
- průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná 

ochrana.  
 

**) 
a) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana 

České republiky, 
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle 
zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo  

c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, 
jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva. 
 
Doklad podle písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, 
obsahuje-li fotografii držitele. 
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Příloha č. 2 

VZOR 21 

DOTAZNÍK K REGISTROVANÉMU PARTNERSTVÍ 

Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství  

**) 
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, 
- průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana 

členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, 
- průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o 

udělení mezinárodní ochrany, 
- průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo 
- průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu 

požívající doplňkové ochrany, 
- průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení 

dočasné ochrany, nebo 
- průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná 

ochrana.  
 

**) 
a) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního 

občana České republiky, 
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky 
podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo  

c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, 
jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva. 

 
Doklad podle písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, 
obsahuje-li fotografii držitele. 
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Příloha č. 7 
Vzory tiskopisů 

Vzor 1 
Z Á P I S 

 
o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů 

 
před matričním úřadem ……………………….…………, 

sepsaný dne……………………………………. 
 

Dostavili se 
  

ŽENA MUŽ 

Jméno, popř. jména 
 

  

Příjmení (popř. rodné) 
  

  

Datum narození 
  

  

Místo narození 
okres/stát 

  

Rodné číslo   

Státní občanství  
 

  

Rodinný stav 
  

 ----- 
 

Zánik předchozího manželství 

- datum úmrtí manžela* 
- datum právní moci rozsudku 

 rozvodu manželství*  
 prohlášení manželství za neplatné*  
 o prohlášení manžela matky za 

nezvěstného*                 

 ----- 

Místo trvalého pobytu 
okres/stát 

  

Jiná forma pobytu na území ČR,   
jde-li o cizince 
(od kdy – do kdy) 

  

Totožnost prokázána 
(doklad vystavený kým, dne, 
platnost do) 

  

Svéprávnost ověřena dne 
 (v AISEO, popř. v AISCIZ) 

  

 
Souhlasně prohlašují, 

 
že otcem dosud nenarozeného dítěte je výše uvedený pan 
…………………………………….……… . 
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 
 

………………………………………………………….. 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení bude dítě užívat.* 
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2. strana zápisu o určení otcovství ze dne …………….  
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo jméno, popř. jména*: 
 

…………………………………    ……...……………………………. 
 syn  dcera 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké jméno, popř. jména, bude dítě užívat.* 
 

Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jiným matričním úřadem, 
nebo před soudem, anebo před zastupitelským úřadem. 
 
Rodiče mají spolu již tyto děti – jméno a příjmení, datum a místo narození  
doloženo rodným listem*/ ověřeno úřední cestou*  
 
……………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Poučení:  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním 
úřadem nebo před soudem [§ 79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů]; 
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj 
zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu [§ 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]; 
c) úmyslně nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
za účelem získání neoprávněné výhody [§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích]. 
 
Předložené doklady: 
Těhotenský průkaz (vydaný kým, dne), popř. potvrzení ženského lékaře o těhotenství (vydané 
kým, dne)*: 
Doklad o zániku manželství (vystavený kým, dne, č. j., právní moc):  
Úmrtní list manžela matky dítěte (vydaný kým, dne): 
Potvrzení o rodinném stavu matky (vydané kým, dne), nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti: 
Čestné prohlášení matky o rodinném stavu (sepsané před, dne): 
 
Rodiče potvrzují, že každý dnešního dne převzal jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení otcovství 
a předloží jej matričnímu úřadu při zápisu narození dítěte. 
 
Dále potvrzují, že každý dnešního dne převzal informaci pro rodiče při souhlasném prohlášení 
rodičů o určení otcovství k dítěti.  
 
Přečteno a podepsáno: 
 
……………………………..                                                     ……………………………….. 
        podpis otce dítěte                             podpis matky dítěte 
 
………………………………                                                  ………………………..……… 
  razítko a podpis tlumočníka                                                             otisk úředního razítka  
                                                                                                matričního úřadu a podpis matrikáře 
 
*Nehodící se škrtněte                                                                                  
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Vzor 2 
Z Á P I S 

 
o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k narozenému dítěti, 

jehož zápis narození dosud nebyl v knize narození proveden, 
 

před matričním úřadem ………………………………., 
sepsaný dne……………………………………. 

 
Dostavili se 
  

ŽENA MUŽ 

Jméno, popř. jména 
 

  

Příjmení (popř. rodné) 
  

  

Datum narození 
  

  

Místo narození 
okres/stát 

  

Rodné číslo   

Státní občanství  
 

  

Rodinný stav  ----- 
 

Zánik předchozího manželství 

- datum úmrtí manžela* 
- datum právní moci rozsudku 

 o rozvodu manželství* 
 o prohlášení manželství 

za neplatné* 
 o prohlášení manžela matky 

za nezvěstného* 

 ----- 

Místo trvalého pobytu 
 
okres/stát 

  

Jiná forma pobytu na území ČR, 
jde-li o cizince 
(od kdy – do kdy) 

  

Totožnost prokázána 
(doklad vystavený kým, dne, 
platnost do) 

  

Svéprávnost ověřena dne 
(v AISEO, popř. v AISCIZ) 

  

 
Souhlasně prohlašují, 

 
že otcem dítěte pohlaví mužského* /ženského*  narozeného dne …………………………….,  
je výše uvedený pan …………………………………………………………………..……… . 

 
Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 

 
………………………………………………………….. 

 
Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení bude dítě užívat.* 
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2. strana zápisu o určení otcovství ze dne …………….  
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo jméno, popř. jména*: 
 

…………………………………………………….. 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké jméno, popř. jména, bude dítě užívat.* 
 

Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jiným matričním úřadem, 
nebo před soudem, anebo před zastupitelským úřadem, a ani že neprobíhá soudní řízení o určení 
otcovství k tomuto dítěti. 
 
Rodiče mají spolu již tyto děti – jméno a příjmení, datum a místo narození  
doloženo rodným listem*/ ověřeno úřední cestou*  
 
…………………………………………………….................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Poučení:  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním 
úřadem nebo před soudem [§ 79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů]; 
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj 
zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu [§ 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]; 
c) úmyslně nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
za účelem získání neoprávněné výhody [§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích]. 
 
Předložené doklady: 
Doklad o zániku manželství (vystavený kým, dne, č. j., právní moc):  
Úmrtní list manžela matky dítěte (vydaný kým, dne): 
Potvrzení o rodinném stavu matky (vydané kým, dne), nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti: 
Čestné prohlášení matky o rodinném stavu (sepsané před, dne): 
 
Rodiče potvrzují, že každý dnešního dne převzal jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení otcovství 
a předloží jej matričnímu úřadu při zápisu narození dítěte. 
 
Dále potvrzují, že každý dnešního dne převzal informaci pro rodiče při souhlasném prohlášení 
rodičů o určení otcovství k dítěti. 
 
Přečteno a podepsáno: 
 
……………………………..                                                      ……………………………….. 
       podpis otce dítěte                        podpis matky dítěte 
 
………………………………                                                    ……………………………….. 
   razítko a podpis tlumočníka                                                             otisk úředního razítka  
                                                                                               matričního úřadu a podpis matrikáře 
 
 
 
*Nehodící se škrtněte 
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Vzor 3 
Z Á P I S 

 
o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k narozenému dítěti, 

 jehož zápis narození již byl v knize narození proveden, 
 

před matričním úřadem ……………………….………., 
sepsaný dne……………………………………. 

 
Dostavili se 
  

ŽENA MUŽ 

Jméno, popř. jména 
 

  

Příjmení (popř. rodné) 
  

  

Datum narození 
  

  

Místo narození 
okres/stát 

  

Rodné číslo   

Státní občanství  
 

  

Rodinný stav 
  

 ----- 
 

Zánik předchozího manželství 

- datum úmrtí manžela* 
- datum právní moci rozsudku 

 o rozvodu manželství* 
 o prohlášení manželství 

za neplatné* 
 o prohlášení manžela matky 

za nezvěstného* 

 ----- 

Místo trvalého pobytu 
 
okres/stát 

  

Jiná forma pobytu na území ČR, 
jde-li o cizince 
(od kdy – do kdy) 

  

Totožnost prokázána 
(doklad vystavený kým, dne, 
platnost do) 

  

Svéprávnost ověřena dne 
(v AISEO, popř. v AISCIZ) 

  

 
Souhlasně prohlašují, 

 
že otcem dítěte pohlaví mužského* /ženského*  
……………………………….………………………..  
(jméno, popř. jména a příjmení dítěte) narozeného dne ……………., které je zapsáno v knize 
narození matričního 
úřadu……………………………………………………..………………………………….., 
ve svazku ………………., ročník ……………., str. ………………, poř. č. …………..…….. ………., 
je výše uvedený pan ……………………………………………………….…………………..…….  . 
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2. strana zápisu o určení otcovství ze dne …………….  
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 
 

………………………………………………………….. 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení bude dítě užívat.* 
 

Dítě bude i nadále užívat jméno, popř. jména, zapsané/á v matriční knize,  
které/á nelze dohodou rodičů měnit. 

 
Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jiným matričním úřadem, 
nebo před soudem, anebo před zastupitelským úřadem, a ani že neprobíhá soudní řízení o určení 
otcovství k tomuto dítěti. 
 
Rodiče spolu již mají tyto děti – jméno a příjmení, datum a místo narození  
doloženo rodným listem*/ ověřeno úřední cestou*  
 
…………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
Poučení:  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním 
úřadem nebo před soudem [§ 79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů]; 
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj 
zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu [§ 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]; 
c) úmyslně nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
za účelem získání neoprávněné výhody [§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích]. 
 
Předložené doklady: 
Doklad o zániku manželství (vystavený kým, dne, č. j., právní moc):  
Úmrtní list manžela matky dítěte (vydaný kým, dne): 
Potvrzení o rodinném stavu matky (vydané kým, dne), nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti: 
Čestné prohlášení matky o rodinném stavu (sepsané před, dne): 
 
Rodiče potvrzují, že každý dnešního dne převzal jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení 
otcovství. 
 
Dále potvrzují, že každý dnešního dne převzal informaci pro rodiče při souhlasném prohlášení 
rodičů o určení otcovství k dítěti. 
 
Přečteno a podepsáno: 
 
……………………………..                                                 ……..…………………………….. 
        podpis otce dítěte              podpis matky dítěte 
 
………………………………                                               ………………………………..….. 
  razítko a podpis tlumočníka                                                          otisk úředního razítka 
                                                                                                matričního úřadu a podpis matrikáře 
* Nehodící se škrtněte 
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Vzor 4 
Z Á P I S 

 
o určení otcovství souhlasným prohlášením k  nenarozenému dítěti  

podle § 16a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
před matričním úřadem ……………………….………………….…………, 

sepsaný dne……………………………… 
 

Dostavili se 
  

MATKA DÍTĚTE MANŽEL MATKY 
DÍTĚTE, POPŘ. 

BÝVALÝ MANŽEL 
MATKY DÍTĚTE * 

MUŽ, KTERÝ TVRDÍ, 
ŽE JE OTCEM DÍTĚTE 

Jméno, popř. jména 
 

   

Příjmení (popř. rodné) 
  

   

Datum narození 
  

   

Místo narození 
okres/stát 

   

Rodné číslo    

Státní občanství  
 

   

Rodinný stav 
  

  
 

----- 
 

Zánik předchozího 
manželství 

- datum úmrtí manžela* 
- datum právní moci 
rozsudku 

 rozvodu manželství*  
 prohlášení manželství 

za neplatné*  
 o prohlášení manžela matky 

za nezvěstného*                 

  ----- 

Místo trvalého pobytu 
okres/stát 

   

Jiná forma pobytu na území 
ČR, jde-li o cizince 
(od kdy – do kdy) 

   

Totožnost prokázána 
(doklad vystavený kým, dne, 
platnost do) 

   

Svéprávnost ověřena dne 
 (v AISEO, popř. v AISCIZ) 

   

 
Manžel matky dítěte, popř. bývalý manžel matky dítěte*, prohlašuje, že není otcem dosud 
nenarozeného dítěte. 
 
Muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, prohlašuje, že je otcem dosud nenarozeného dítěte. 
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2. strana zápisu o určení otcovství ze dne …………….  
 
Matka dítěte se připojuje k prohlášením obou mužů a souhlasí s tím, že otcem jejího dosud 
nenarozeného dítěte není její manžel/její bývalý manžel.* Otcem jejího dosud nenarozeného dítěte 
je muž, který tvrdí, že je otcem dítěte. 

 
Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 

………………………………………………………….. 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení bude dítě užívat. * 

 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo jméno, popř. jména*: 
…………………………………    ……...……………………………. 
 syn  dcera 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké jméno, popř. jména, bude dítě užívat.* 
 
Manžel matky dítěte, popřípadě její bývalý manžel*, muž, který tvrdí, že je otcem dosud 
nenarozeného dítěte, a matka dítěte stvrzují svým podpisem, že již neučinili prohlášení před jiným 
matričním úřadem nebo před soudem, anebo před zastupitelským úřadem. 
 
Poučení:  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním 
úřadem nebo před soudem [§ 79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů]; 
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj 
zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu [§ 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]; 
c) úmyslně nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
za účelem získání neoprávněné výhody [§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích]. 
 
Předložené doklady: 
Těhotenský průkaz (vydaný kým, dne), popř. potvrzení ženského lékaře o těhotenství (vydané 
kým, dne)*: 
Doklad o zániku manželství (vystavený kým, dne, č. j., právní moc):  
Potvrzení o rodinném stavu matky (vydané kým, dne), nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti: 
Čestné prohlášení matky o rodinném stavu (sepsané před, dne): 
 
Rodiče potvrzují, že každý dnešního dne převzal jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení otcovství 
a předloží jej matričnímu úřadu při zápisu narození dítěte. 
 
Přečteno a podepsáno: 
…….…………………………………..                                       ……………………………….. 
  podpis manžela matky dítěte,             podpis matky dítěte 
popř. bývalého manžela matky dítěte    
………………………………..                                                   
    podpis muže, který tvrdí,  
         že je otcem dítěte                      
………………………….……                                                    ……………………………….. 
    razítko a podpis tlumočníka                                                           otisk úředního razítka  
                                                                                               matričního úřadu a podpis matrikáře  
*Nehodící se škrtněte 
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Vzor 5 
Z Á P I S 

 
o určení otcovství souhlasným prohlášením k narozenému dítěti, jehož zápis narození dosud nebyl 

v knize narození proveden, podle § 16a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, 
 

před matričním úřadem ……………………….………………….…………, 
sepsaný dne…………………………………… 

 
Dostavili se 
  

MATKA DÍTĚTE MANŽEL MATKY 
DÍTĚTE, POPŘ. 

BÝVALÝ MANŽEL 
MATKY DÍTĚTE * 

MUŽ, KTERÝ TVRDÍ, 
ŽE JE OTCEM DÍTĚTE 

Jméno, popř. jména 
 

   

Příjmení (popř. rodné) 
  

   

Datum narození     
Místo narození 
okres/stát 

   

Rodné číslo    

Státní občanství    
Rodinný stav   

 
----- 

 
Zánik předchozího 
manželství 

- datum úmrtí manžela* 
- datum právní moci 
rozsudku 

 rozvodu manželství*  
 prohlášení manželství 

za neplatné*  
 o prohlášení manžela matky 

za nezvěstného*                 

  ----- 

Místo trvalého pobytu 
okres/stát 

   

Jiná forma pobytu na území 
ČR, jde-li o cizince 
(od kdy – do kdy) 

   

Totožnost prokázána 
(doklad vystavený kým, dne, 
platnost do) 

   

Svéprávnost ověřena dne 
 (v AISEO, popř. v AISCIZ) 

   

 
Manžel matky dítěte, popř. bývalý manžel matky dítěte*, prohlašuje, že není otcem dítěte pohlaví 
mužského*/ženského* narozeného dne ………………… 
 
Muž, který tvrdí, že je otcem dítěte prohlašuje, že je otcem dítěte pohlaví mužského*/ženského* 
narozeného dne …………….…… 
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2. strana zápisu o určení otcovství ze dne …………….  

Matka dítěte se připojuje k prohlášením obou mužů a souhlasí s tím, že otcem jejího dítěte pohlaví 
mužského* /ženského* narozeného dne …………… není její manžel/její bývalý manžel.* Otcem 
dítěte pohlaví mužského* /ženského* narozeného dne …………… je muž, který tvrdí, že je otcem 
dítěte. 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 
………………………………………………………….. 

 
Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení bude dítě užívat.* 

 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo jméno, popř. jména*: 
………………………………………………………….. 

 
Rodiče se dosud nedohodli, jaké jméno, popř. jména, bude dítě užívat. * 

 
Manžel matky dítěte, popřípadě její bývalý manžel*, muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matka 
dítěte stvrzují svým podpisem, že již neučinili prohlášení před jiným matričním úřadem nebo před 
soudem, anebo před zastupitelským úřadem, ani že neprobíhá soudní řízení o určení otcovství 
k tomuto dítěti. 
 
Poučení:  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním 
úřadem nebo před soudem [§ 79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů]; 
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj 
zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu [§ 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]; 
c) úmyslně nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
za účelem získání neoprávněné výhody [§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích]. 
 
Předložené doklady: 
Doklad o zániku manželství (vystavený kým, dne, č. j., právní moc):  
Potvrzení o rodinném stavu matky (vydané kým, dne), nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti: 
Čestné prohlášení matky o rodinném stavu (sepsané před, dne): 
 
Rodiče potvrzují, že každý dnešního dne převzal jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení otcovství 
a předloží jej matričnímu úřadu při zápisu narození dítěte. 
 
Přečteno a podepsáno: 
 
………………………….…………..                                         ………………………………….. 
     podpis manžela matky dítěte,                           podpis matky dítěte 
popř. bývalého manžela matky dítěte    
…………………………..……..                                               
    podpis muže, který tvrdí,  
       že je otcem dítěte                       
………………………………                                                    ……………………………….. 
  razítko a podpis tlumočníka                                                            otisk úředního razítka  
                                                                                            matričního úřadu a podpis matrikáře 
*Nehodící se škrtněte
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Vzor 6 
Z Á P I S 

 
o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením k narozenému dítěti, jehož zápis narození již 

byl v knize narození proveden, podle § 16a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
před matričním úřadem ……………………….………………….…………, 

sepsaný dne………………………… 
 

Dostavili se 
  

MATKA DÍTĚTE MANŽEL MATKY 
DÍTĚTE, POPŘ. 

BÝVALÝ MANŽEL 
MATKY DÍTĚTE * 

MUŽ, KTERÝ TVRDÍ, 
ŽE JE OTCEM DÍTĚTE 

Jméno, popř. jména 
 

   

Příjmení (popř. rodné) 
  

   

Datum narození     
Místo narození 
okres/stát 

   

Rodné číslo    

Státní občanství  
 

   

Rodinný stav 
  

  
 

----- 
 

Zánik předchozího 
manželství 

- datum úmrtí manžela* 
- datum právní moci 
rozsudku 

 rozvodu manželství*  
 prohlášení manželství 

za neplatné*  
 o prohlášení manžela matky 

za nezvěstného*                 

  ----- 

Místo trvalého pobytu 
okres/stát 

   

Jiná forma pobytu na území 
ČR, jde-li o cizince 
(od kdy – do kdy) 

   

Totožnost prokázána 
(doklad vystavený kým, dne, 
platnost do) 

   

Svéprávnost ověřena dne 
 (v AISEO, popř. v AISCIZ) 

   

 
Manžel matky dítěte, popř. bývalý manžel matky dítěte*, prohlašuje, že není otcem dítěte pohlaví 
mužského*/ženského* ………………………………………………………. (jméno, popř. jména 
a příjmení dítěte) narozeného dne …………………………, které je zapsáno v knize narození 
matričního úřadu………………………ve svazku……………………………, ročník………………, 
str. ………………, poř. č. ……………… 
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2. strana zápisu o určení otcovství ze dne …………….  
 
Muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, prohlašuje, že je otcem dítěte pohlaví mužského*/ženského* 
…………………………………………………. (jméno, popř. jména a příjmení dítěte) narozeného 
dne …………………, které je zapsáno v knize narození matričního úřadu……………………… ve 
svazku …………………………, ročník………………, str. ………………, poř. č. ……………… 
 
Matka dítěte se připojuje k prohlášením obou mužů a souhlasí s tím, že otcem jejího dítěte 
……………, narozeného …………… není její manžel/její bývalý manžel.* Otcem je muž, který 
tvrdí, že je otcem dítěte. 
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 
………………………………………………………….. 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení bude dítě užívat.* 

 

Dítě bude i nadále užívat jméno, jména, zapsané/á v matriční knize, které/á nelze dohodou 
rodičů měnit. 

 
Manžel matky dítěte, popřípadě její bývalý manžel*, muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matka 
dítěte stvrzují svým podpisem, že již neučinili prohlášení před jiným matričním úřadem nebo před 
soudem, anebo před zastupitelským úřadem, ani že neprobíhá soudní řízení o určení otcovství 
k tomuto dítěti. 
 
Poučení:  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním 
úřadem nebo před soudem [§ 79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů]; 
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj 
zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu [§ 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]; 
c) úmyslně nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
za účelem získání neoprávněné výhody [§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích]. 
 
Předložené doklady: 
Doklad o zániku manželství (vystavený kým, dne, č. j., právní moc):  
Potvrzení o rodinném stavu matky (vydané kým, dne), nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti: 
Čestné prohlášení matky o rodinném stavu (sepsané před, dne): 
 
Rodiče potvrzují, že každý dnešního dne převzal jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení 
otcovství. 
 
Přečteno a podepsáno: 
…………………………..…………..                                        ………..…………………………….. 
     podpis manžela matky dítěte,                podpis matky dítěte 
popř. bývalého manžela matky dítěte    
………………………………….…..                                                             
        podpis muže, který tvrdí,  
             že je otcem dítěte                       
………………………………………                                      ………..…………………………….. 
     razítko a podpis tlumočníka                                                               otisk úředního razítka  
                                                                                                   matričního úřadu a podpis matrikáře 
*Nehodící se škrtněte“.               
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Příloha č. 8 
 

 

DATOVÝ FORMÁT A STRUKTURA DAT MATRIČNÍCH UDÁLOSTÍ, 
MATRIČNÍCH SKUTEČNOSTÍ, ZMĚN A OPRAV VEDENÝCH POMOCÍ 

VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

 

Datový formát a struktura datového souboru obsahujícího matriční události, matriční 
skutečnosti a jejich změny a opravy vedené pomocí výpočetní techniky podle § 6 odst. 2 
zákona splňují následující pravidla:  

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language), je 
validní (valid xml) a dobře strukturovaný (well-formed xml). 

b) Datový formát a struktura umožňují samostatný vstup nebo výstup dat 
podle každého druhu matriční knihy zvlášť. 

c) Datový soubor umožňuje vedení a zobrazení historických údajů dle platné 
legislativy. 

d) Soubor je kódován v UTF-8. 
e) Soubor xml musí mít uvozující XML hlavičku „<? xml version="1.0" 

encoding="UTF-8" ?>“. 
f) Přípona souboru je vždy „.xml“. 
g) Doména datových položek v XML souboru odpovídá restrikcím jazyka XSD 

(XML Schema Definition); specifikace domén odvozených komplexních datových 
typů stanovuje tabulka č. 2. 

h) Datový název položek v XML odpovídá technickému názvu uvedenému v tabulce 
č. 1 a jeho vlastnosti jsou definovány v  tabulkách č. 3 až 6.  

i) Textový řetězec „nezjištěno“ se užije v případě, kdy je dána povinnost vedení 
tohoto údaje a zároveň tento údaj není znám. 

 
(pozn. obsah tabulek 1 až 6 není uveden tučným písmem s ohledem na potřebu zachování 
formátování) 

Tabulka 1 – Věcné údaje a jim odpovídající technické názvy 

Věcný údaj Technický název elementu 

Další položky v dokladu o registrovaném partnerství – Poznámka dalsiPolozVDokladuORPP 

Další položky v oddacím listu – Poznámka dalsiPolozVOddacLP 

Další položky v rodném listu – Poznámka dalsiPolozVRodneLP 

Další položky v úmrtním listu – Poznámka dalsiPolozVUmrtnLP 

Další údaje zápisu – Datum provedení dodatečného záznamu dalsiUdajeZapisDatumPDZ 

Další údaje zápisu – Datum provedení zápisu dalsiUdajeZapisDatumPZ 

Další údaje zápisu – Dodatečné záznamy a opravy dalsiUdajeZapisDodatZAO 
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Další údaje zápisu – Podpis matrikáře - dodatečné záznamy a 
opravy  dalsiUdajeZapisPodpiMDZAO 

Další údaje zápisu – Podpis matrikáře - záznamy a opravy před 
podpisem dalsiUdajeZapisPodpiMZAOPP 

Další údaje zápisu – Záznamy a opravy před podpisem dalsiUdajeZapisZaznaAOPP 

Dohoda manželů o příjmení – Děti  dohodManzeOPrijmDeti 

Dohoda manželů o příjmení – Muž dohodManzeOPrijmMuz 

Dohoda manželů o příjmení – Žena dohodManzeOPrijmZena 

Identifikace knihy – Název identKnihyNazev 

Identifikace knihy – Název matričního úřadu identKnihyNazevMatriUradu 

Identifikace knihy – Okres  identKnihyOkres 

Identifikace záznamu – Číslo svazku identZaznaCisloSvazk 

Identifikace záznamu – Datum prohlášení o vstupu do 
registrovaného partnerství identZanzaDatumProhlOVDRP 

Identifikace záznamu – Datum úmrtí identZaznaDatumUmrti 

Identifikace záznamu – Datum uzavření manželství identZaznaDatumUzavrManzel 

Identifikace záznamu – Místo prohlášení o vstupu do 
registrovaného partnerství identZaznaMistoProhlOVDRP 

Identifikace záznamu – Místo úmrtí identZaznaMistoUmrti 

Identifikace záznamu – Místo uzavření manželství identZaznaMistoUzavrManzel 

Identifikace záznamu – Pořadové číslo identZaznaPoradCislo 

Identifikace záznamu – Ročník identZaznaRocni 

Identifikace záznamu – Strana/list identZaznaStranList 

Matka – Další jména matkaDalsiJmena 

Matka – Datum narození matkaDatumNaroz 

Matka – Jméno matkaJmeno 

Matka – Místo narození matkaMistoNaroz 

Matka – Místo trvalého pobytu matkaMistoTrvalPobyt 

Matka – Příjmení matkaPrijm 
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Matka – Rodné číslo matkaRodneCislo 

Matka – Rodné příjmení matkaRodnePrijm 

Matka – Státní občanství matkaStatnObcan 

Muž – Další jména muzDalsiJmeno 

Muž – Datum narození muzDatumNaroz 

Muž – Jméno muzJmeno 

Muž – Místo narození muzMistoNaroz 

Muž – Osobní stav muzOsobnStav 

Muž – Příjmení muzPrijmeni 

Muž – Rodné číslo muzRodneCislo 

Muž – Rodné příjmení muzRodnePrijm 

Muž – Státní občanství muzStatnObcan 

Narozené dítě – Další jména narozDiteDalsiJmena 

Narozené dítě – Datum narození narozDiteDatumNaroz 

Narozené dítě – Jméno narozDiteJmeno 

Narozené dítě – Místo narození narozDiteMistoNaroz 

Narozené dítě – Pohlaví narozDitePohlav 

Narozené dítě – Příjmení narozDitePrijm 

Narozené dítě – Rodné číslo narozDiteRodneCislo 

Otec – Další jména otecDalsiJmena 

Otec – Datum narození otecDatumNaroz 

Otec – Jméno otecJmeno 

Otec – Místo narození otecMistoNaroz 

Otec – Místo trvalého pobytu otecMistoTrvalPobyt 

Otec – Příjmení otecPrijm 

Otec – Rodné číslo otecRodneCislo 

Otec – Rodné příjmení otecRodnePrijm 
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Otec – Státní občanství otecStatnObcan 

Partner/ka 1 – Další jména partn1DalsiJmena 

Partner/ka 1 – Datum narození partn1DatumNaroz 

Partner/ka 1 – Jméno partn1Jmeno 

Partner/ka 1 – Místo narození partn1MistoNaroz 

Partner/ka 1 – Osobní stav partn1OsobnStav 

Partner/ka 1 – Příjmení partn1Prijmeni 

Partner/ka 1 - rodiče - matka – Další jména partn1RodicMatkaDJ 

Partner/ka 1 - rodiče - matka – Datum narození partn1RodicMatkaDN 

Partner/ka 1 - rodiče - matka – Jméno partn1RodicMatkaJmeno 

Partner/ka 1 - rodiče - matka – Místo narození partn1RodicMatkaMN 

Partner/ka 1 - rodiče - matka – Příjmení partn1RodicMatkaPrijm 

Partner/ka 1 - rodiče - matka – Rodné příjmení partn1RodicMatkaRP 

Partner/ka 1 - rodiče - otec – Další jména partn1RodicOtecDJ 

Partner/ka 1 - rodiče - otec – Datum narození partn1RodicOtecDN 

Partner/ka 1 - rodiče - otec – Jméno partn1RodicOtecJmeno 

Partner/ka 1 - rodiče - otec – Místo narození partn1RodicOtecMN 

Partner/ka 1 - rodiče - otec – Příjmení partn1RodicOtecPrijm 

Partner/ka 1 - rodiče - otec – Rodné příjmení partn1RodicOtecRP 

Partner/ka 1 – Rodné číslo partn1RodneCislo 

Partner/ka 1 – Rodné příjmení partn1RodnePrijm 

Partner/ka 1 – Státní občanství partn1StatnObcan 

Partner/ka 2 – Další jména partn2DalsiJmena 

Partner/ka 2 – Datum narození partn2DatumNaroz 

Partner/ka 2 – Jméno partn2Jmeno 

Partner/ka 2 – Místo narození partn2MistoNaroz 

Partner/ka 2 – Osobní stav partn2OsobnStav 
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Partner/ka 2 – Příjmení partn2Prijmeni 

Partner/ka 2 - rodiče - matka – Další jména partn2RodicMatkaDJ 

Partner/ka 2 - rodiče - matka – Datum narození partn2RodicMatkaDN 

Partner/ka 2 - rodiče - matka – Jméno partn2RodicMatkaJmeno 

Partner/ka 2 - rodiče - matka – Místo narození partn2RodicMatkaMN 

Partner/ka 2 - rodiče - matka – Příjmení partn2RodicMatkaPrijm 

Partner/ka 2 - rodiče - matka – Rodné příjmení partn2RodicMatkaRP 

Partner/ka 2 - rodiče - otec – Další jména partn2RodicOtecDJ 

Partner/ka 2 - rodiče - otec – Datum narození partn2RodicOtecDN 

Partner/ka 2 - rodiče - otec – Jméno partn2RodicOtecJmeno 

Partner/ka 2 - rodiče - otec – Místo narození partn2RodicOtecMN 

Partner/ka 2 - rodiče - otec – Příjmení partn2RodicOtecPrijm 

Partner/ka 2 - rodiče - otec – Rodné příjmení partn2RodicOtecRP 

Partner/ka 2 – Rodné číslo partn2RodneCislo 

Partner/ka 2 – Rodné příjmení partn2RodnePrijm 

Partner/ka 2 – Státní občanství partn2StatnObcan 

Rodiče muže - matka – Další jména rodicMuzeMatkaDalsiJmena 

Rodiče muže - matka – Datum narození rodicMuzeMatkaDatumNaroz 

Rodiče muže - matka – Jméno rodicMuzeMatkaJmeno 

Rodiče muže - matka – Místo narození rodicMuzeMatkaMistoNaroz 

Rodiče muže - matka – Příjmení rodicMuzeMatkaPrijm 

Rodiče muže - matka – Rodné příjmení rodicMuzeMatkaRodnePrijm 

Rodiče muže - otec – Další jména rodicMuzeOtecDalsiJmena 

Rodiče muže - otec – Datum narození rodicMuzeOtecDatumNaroz 

Rodiče muže - otec – Jméno rodicMuzeOtecJmeno 

Rodiče muže - otec – Místo narození rodicMuzeOtecMistoNaroz 

Rodiče muže - otec – Příjmení rodicMuzeOtecPrijm 
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Rodiče muže - otec – Rodné příjmení rodicMuzeOtecRodnePrijm 

Rodiče ženy - matka – Další jména rodicZenyMatkaDalsiJmena 

Rodiče ženy - matka – Datum narození rodicZenyMatkaDatumNaroz 

Rodiče ženy - matka – Jméno rodicZenyMatkaJmeno 

Rodiče ženy - matka – Místo narození rodicZenyMatkaMistoNaroz 

Rodiče ženy - matka – Příjmení rodicZenyMatkaPrijm 

Rodiče ženy - matka – Rodné příjmení rodicZenyMatkaRodnePrijm 

Rodiče ženy - otec – Další jména rodicZenyOtecDalsiJmena 

Rodiče ženy - otec – Datum narození rodicZenyOtecDatumNaroz 

Rodiče ženy - otec – Jméno rodicZenyOtecJmeno 

Rodiče ženy - otec – Místo narození rodicZenyOtecMistoNaroz 

Rodiče ženy - otec – Příjmení rodicZenyOtecPrijm 

Rodiče ženy - otec – Rodné příjmení rodicZenyOtecRodnePrijm 

Svědkové - svědek 1 – Další jména svedkSvede1DalsiJmena 

Svědkové - svědek 1 – Datum narození svedkSvede1DatumNaroz 

Svědkové - svědek 1 – Jméno svedkSvede1Jmeno 

Svědkové - svědek 1 – Místo narození svedkSvede1MistoNaroz 

Svědkové - svědek 1 – Příjmení svedkSvede1Prijm 

Svědkové - svědek 1 – Rodné číslo svedkSvede1RodneCislo 

Svědkové - svědek 2 – Další jména svedkSvede2DalsiJmena 

Svědkové - svědek 2 – Datum narození svedkSvede2DatumNaroz 

Svědkové - svědek 2 – Jméno svedkSvede2Jmeno 

Svědkové - svědek 2 – Místo narození svedkSvede2MistoNaroz 

Svědkové - svědek 2 – Příjmení svedkSvede2Prijm 

Svědkové - svědek 2 – Rodné číslo svedkSvede2RodneCislo 

Zemřelý/á – Další jména zemreDalsiJmena 

Zemřelý/á – Datum narození zemreDatumNaroz 
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Zemřelý/á – Jméno zemreJmeno 

Zemřelý/á – Místo narození zemreMistoNaroz 

Zemřelý/á – Místo trvalého pobytu zemřelého zemreMistoTrvalPobytZemre 

Zemřelý/á – Osobní stav zemreOsobnStav 

Zemřelý/á – Pohlaví zemrePohla 

Zemřelý/á – Příjmení zemrePrijm 

Zemřelý/á – Rodné číslo zemreRodneCislo 

Zemřelý/á – Rodné příjmení zemreRodnePrijm 

Zemřelý/á – Státní občanství zemreStatnObcan 

Žena – Další jména zenaDalsiJmena 

Žena – Datum narození zenaDatumNaroz 

Žena – Jméno zenaJmeno 

Žena – Místo narození zenaMistoNaroz 

Žena – Osobní stav zenaOsobnStav 

Žena – Příjmení zenaPrijmeni 

Žena – Rodné číslo zenaRodneCislo 

Žena – Rodné příjmení zenaRodnePrijm 

Žena – Státní občanství zenaStatnObcan 

Žijící manžel/ka, partner/ka – Další jména zijicManzePartnDalsiJmeno 

Žijící manžel/ka, partner/ka – Jméno zijicManzePartnJmeno 

Žijící manžel/ka, partner/ka – Příjmení zijicManzePartnPrijm 

Žijící manžel/ka, partner/ka – Rodné číslo zijicManzePartnRodneCislo 

Žijící manžel/ka, partner/ka – Rodné příjmení zijicManzePartnRodnePrijm 

 

V tabulkách č. 2 až 6 stanoví 
 
1. sloupec „Pov“, zda je uvedení tohoto elementu povinné. 
 
2. sloupec „Nul“, zda je hodnota tohoto elementu nulovatelná (vlastnost nillable). 
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3. sloupec „Min“ minimální délku, kterou daný element musí splňovat, pro textové řetězce 
(string a další odvozené typy) určuje počet znaků, pro číselné typy (integer, 
positiveInteger a další odvozené typy) určuje počet číslic. 
 
4. sloupec „Max“ maximální délku, kterou daný element musí splňovat, pro textové 
řetězce (string a další odvozené typy) určuje počet znaků, pro číselné typy (integer, 
positiveInteger a další odvozené typy) určuje počet číslic. 
 
 
Tabulka 2 – Komplexní datové typy 
Název Element Pov Nul Doména Min  Max  Restrikce Popis 

stringHistoricky obsahString ano ne string 1 - - textový obsah 

validitaOd ano ne dateTime - - - 

označení 
počátečního data 
validity údaje ve 
smyslu zápisu, 
dodatečného zápisu, 
dodatečného 
záznamu nebo 
opravy zápisu do 
matriční knihy 

validitaDo ano ano dateTime - - - 

označení koncového 
data validity údaje 
ve smyslu zápisu, 
dodatečného zápisu, 
dodatečného 
záznamu nebo 
opravy zápisu do 
matriční knihy 

dateHistoricky obsahDate ano ne date - - - obsah ve formě data 

validitaOd ano ne dateTime - - - 

označení 
počátečního data 
validity údaje ve 
smyslu zápisu, 
dodatečného zápisu, 
dodatečného 
záznamu nebo 
opravy zápisu do 
matriční knihy 

validitaDo ano ano dateTime - - - 

označení koncového 
data validity údaje 
ve smyslu zápisu, 
dodatečného zápisu, 
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dodatečného 
záznamu nebo 
opravy zápisu do 
matriční knihy 

positiveIntegerHi
storicky obsahPositiv

eInteger ano ne 
positiveI
nteger - - - 

obsah ve formě 
kladného celého 
čísla 

validitaOd ano ne dateTime - - - 

označení 
počátečního data 
validity údaje ve 
smyslu zápisu, 
dodatečného zápisu, 
dodatečného 
záznamu nebo 
opravy zápisu do 
matriční knihy 

validitaDo ano ano dateTime - - - 

označení koncového 
data validity údaje 
ve smyslu zápisu, 
dodatečného zápisu, 
dodatečného 
záznamu nebo 
opravy zápisu do 
matriční knihy 

 
Tabulka 3 – Údaje uváděné v knize narození 
Technický název elementu Pov Nul Doména Min  Max  Restrikce 

identKnihyNazev ano ne string 1 - "kniha narození" 

identKnihyNazevMatriUradu ano ne string 1 - - 

identKnihyOkres ano ne string 1 - - 

identZaznaCisloSvazk ano ne string 1 - - 

identZaznaRocni ano ne positiveInteger - - - 

identZaznaStranList ano ne positiveInteger - - min 1 

identZaznaPoradCislo ano ne positiveInteger - - min 1 

narozDiteJmeno ano ano stringHistoricky 1 - - 

narozDiteDalsiJmena ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJWC89PQ)



27 
 

narozDitePrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

narozDiteDatumNaroz ano ne dateHistoricky - - - 

narozDiteRodneCislo ano ne 
positiveIntegerHi
storicky 9 10 tvar bez lomítka 

narozDiteMistoNaroz ano ne stringHistoricky 1 - - 

narozDitePohlav ano ne stringHistoricky 1 1 "F", "M" 

matkaJmeno ano ano stringHistoricky 1 - - 

matkaDalsiJmena ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

matkaPrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

matkaRodnePrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

matkaDatumNaroz ano ano dateHistoricky - - - 

matkaRodneCislo ano ano 
positiveIntegerHi
storicky 9 10 tvar bez lomítka 

matkaMistoNaroz ano ano stringHistoricky 1 - - 

matkaStatnObcan ano ano stringHistoricky 1 - - 

matkaMistoTrvalPobyt ano ano stringHistoricky 1 - 

struktura adresy 
(řádků) oddělena 
tildou "~" 

otecJmeno ano ano stringHistoricky 1 - - 

otecDalsiJmena ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

otecPrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

otecRodnePrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

otecDatumNaroz ano ano dateHistoricky - - - 

otecRodneCislo ano ano 
positiveIntegerHi
storicky 9 10 tvar bez lomítka 

otecMistoNaroz ano ano stringHistoricky 1 - - 

otecStatnObcan ano ano stringHistoricky 1 - - 
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otecMistoTrvalPobyt ano ano stringHistoricky 1 - 

struktura adresy 
(řádků) oddělena 
tildou "~" 

dalsiUdajeZapisZaznaAOPP ano ne string 1 - - 

dalsiUdajeZapisDatumPZ ano ne date - - - 

dalsiUdajeZapisPodpiMZAOPP ano ne string 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiUdajeZapisDodatZAO ano ano stringHistoricky 1 - - 

dalsiUdajeZapisDatumPDZ ano ano dateHistoricky - - - 

dalsiUdajeZapisPodpiMDZAO ano ano stringHistoricky 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiPolozVRodneLP ano ano stringHistoricky 1 - - 

 

Tabulka 4 – Údaje uváděné v knize manželství 
Technický název elementu Pov Nul Doména Min  Max Restrikce 

identKnihyNazev ano ne string 1 - "kniha manželství" 

identKnihyNazevMatriUradu ano ne string 1 - - 

identKnihyOkres ano ne string 1 - - 

identZaznaCisloSvazk ano ne string 1 - - 

identZaznaRocni ano ne positiveInteger - - - 

identZaznaStranList ano ne positiveInteger - - min 1 

identZaznaPoradCislo ano ne positiveInteger - - min 1 

identZaznaMistoUzavrManzel ano ne string 1 - - 

identZaznaDatumUzavrManzel ano ne date - - - 

muzJmeno ano ne string 1 - - 

muzDalsiJmeno ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

muzPrijmeni ano ne string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

muzRodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 
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muzDatumNaroz ano ne date - - - 

muzRodneCislo ano ano positiveInteger 9 10 tvar bez lomítka 

muzMistoNaroz ano ne string 1 - - 

muzOsobnStav ano ano string 1 - 

"svobodný", 
"rozvedený", 
"vdovec", "zaniklé 
partnerství" 

muzStatnObcan ano ano string 1 - - 

rodicMuzeOtecJmeno ano ano string 1 - - 

rodicMuzeOtecDalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicMuzeOtecPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicMuzeOtecRodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicMuzeOtecDatumNaroz ano ano date - - - 

rodicMuzeOtecMistoNaroz ano ano string 1 - - 

rodicMuzeMatkaJmeno ano ano string 1 - - 

rodicMuzeMatkaDalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicMuzeMatkaPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicMuzeMatkaRodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicMuzeMatkaDatumNaroz ano ano date - - - 

rodicMuzeMatkaMistoNaroz ano ano string 1 - - 

zenaJmeno ano ne string 1 - - 

zenaDalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zenaPrijmeni ano ne string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zenaRodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zenaDatumNaroz ano ne date - - - 

zenaRodneCislo ano ano positiveInteger 9 10 tvar bez lomítka 
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zenaMistoNaroz ano ano string 1 - - 

zenaOsobnStav ano ne string 1 - 

"svobodná", 
"rozvedená", 
"vdova", "zaniklé 
partnerství" 

zenaStatnObcan ano ano string 1 - - 

rodicZenyOtecJmeno ano ano string 1 - - 

rodicZenyOtecDalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicZenyOtecPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicZenyOtecRodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicZenyOtecDatumNaroz ano ano date - - - 

rodicZenyOtecMistoNaroz ano ano string 1 - - 

rodicZenyMatkaJmeno ano ano string 1 - - 

rodicZenyMatkaDalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicZenyMatkaPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicZenyMatkaRodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

rodicZenyMatkaDatumNaroz ano ano date - - - 

rodicZenyMatkaMistoNaroz ano ano string 1 - - 

dohodManzeOPrijmMuz ano ne string 1 - - 

dohodManzeOPrijmZena ano ne string 1 - - 

dohodManzeOPrijmDeti ano ne string 1 - - 

svedkSvede1Jmeno ano ano string 1 - - 

svedkSvede1DalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

svedkSvede1Prijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

svedkSvede1DatumNaroz ano ano date - - - 

svedkSvede1RodneCislo ano ano positiveInteger 9 10 tvar bez lomítka 

svedkSvede1MistoNaroz ano ano string 1 - - 
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svedkSvede2Jmeno ano ano string 1 - - 

svedkSvede2DalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

svedkSvede2Prijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

svedkSvede2DatumNaroz ano ano string 1 - - 

svedkSvede2RodneCislo ano ano positiveInteger 9 10 tvar bez lomítka 

svedkSvede2MistoNaroz ano ano string 1 - - 

dalsiUdajeZapisZaznaAOPP ano ne string 1 - - 

dalsiUdajeZapisDatumPZ ano ne date - - - 

dalsiUdajeZapisPodpiMZAOPP ano ne string 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiUdajeZapisDodatZAO ano ano string 1 - - 

dalsiUdajeZapisDatumPDZ ano ano date - - - 

dalsiUdajeZapisPodpiMDZAO ano ano string 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiPolozVOddacLP ano ano string 1 - - 

 

Tabulka 5 – Údaje uváděné v knize registrovaného partnerství 
Technický název elementu Pov Nul Doména Min  Max  Restrikce 

identKnihyNazev ano ne string 1 - 

"kniha 
registrovaného 
partnerství" 

identKnihyNazevMatriUradu ano ne string 1 - - 

identKnihyOkres ano ne string 1 - - 

identZaznaCisloSvazk ano ne string 1 - - 

identZaznaRocni ano ne positiveInteger - - - 

identZaznaStranList ano ne positiveInteger - - min 1 

identZaznaPoradCislo ano ne positiveInteger - - min 1 

identZaznaMistoProhlOVDRP ano ne string 1 - - 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJWC89PQ)



32 
 

identZanzaDatumProhlOVDRP ano ne date - - - 

partn1Jmeno ano ne string 1 - - 

partn1DalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1Prijmeni ano ne string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1RodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1DatumNaroz ano ne date - - - 

partn1RodneCislo ano ano positiveInteger 9 10 tvar bez lomítka 

partn1MistoNaroz ano ne string 1 - - 

partn1OsobnStav ano ne string 1 - 

"svobodný", 
"svobodná", 
"rozvedený", 
"rozvedená", 
"vdovec", "vdova", 
"zaniklé partnerství" 

partn1StatnObcan ano ano string 1 - - 

partn1RodicOtecJmeno ano ano string 1 - - 

partn1RodicOtecDJ ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1RodicOtecPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1RodicOtecRP ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1RodicOtecDN ano ano date - - - 

partn1RodicOtecMN ano ano string 1 - - 

partn1RodicMatkaJmeno ano ano string 1 - - 

partn1RodicMatkaDJ ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1RodicMatkaPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1RodicMatkaRP ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn1RodicMatkaDN ano ano date - - - 

partn1RodicMatkaMN ano ano string 1 - - 
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partn2Jmeno ano ne string 1 - - 

partn2DalsiJmena ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2Prijmeni ano ne string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2RodnePrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2DatumNaroz ano ne date - - - 

partn2RodneCislo ano ano positiveInteger 9 10 tvar bez lomítka 

partn2MistoNaroz ano ano string 1 - - 

partn2OsobnStav ano ne string 1 - 

"svobodný", 
"svobodná", 
"rozvedený", 
"rozvedená", 
"vdovec", "vdova", 
"zaniklé partnerství" 

partn2StatnObcan ano ano string 1 - - 

partn2RodicOtecJmeno ano ano string 1 - - 

partn2RodicOtecDJ ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2RodicOtecPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2RodicOtecRP ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2RodicOtecDN ano ano date - - - 

partn2RodicOtecMN ano ano string 1 - - 

partn2RodicMatkaJmeno ano ano string 1 - - 

partn2RodicMatkaDJ ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2RodicMatkaPrijm ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2RodicMatkaRP ano ano string 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

partn2RodicMatkaDN ano ano date - - - 

partn2RodicMatkaMN ano ano string 1 - - 

dalsiUdajeZapisZaznaAOPP ano ne string 1 - - 
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dalsiUdajeZapisDatumPZ ano ne date - - - 

dalsiUdajeZapisPodpiMZAOPP ano ne string 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiUdajeZapisDodatZAO ano ano string 1 - - 

dalsiUdajeZapisDatumPDZ ano ano date - - - 

dalsiUdajeZapisPodpiMDZAO ano ano string 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiPolozVDokladuORPP ano ano string 1 - - 

 

Tabulka 6 – Údaje uváděné v knize úmrtí 
Technický název elementu Pov Nul Doména Min  Max  Restrikce 

identKnihyNazev ano ne string 1 - "kniha úmrtí" 

identKnihyNazevMatriUradu ano ne string 1 - - 

identKnihyOkres ano ne string 1 - - 

identZaznaCisloSvazk ano ne string 1 - - 

identZaznaRocni ano ne positiveInteger - - - 

identZaznaStranList ano ne positiveInteger - - min 1 

identZaznaPoradCislo ano ne positiveInteger - - min 1 

identZaznaMistoUmrti ano ne stringHistoricky 1   - 

identZaznaDatumUmrti ano ne stringHistoricky - - 

"nezjištěno", jinak 
obsahuje data v 
doméně date 
(xsd:date, tedy 
YYYY-MM-DD) 

zemreJmeno ano ne stringHistoricky 1 - - 

zemreDalsiJmena ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zemrePrijm ano ne stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zemreRodnePrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zemreDatumNaroz ano ne stringHistoricky - - - 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJWC89PQ)



35 
 

zemreRodneCislo ano ano 
positiveIntegerHi
storicky 9 10 tvar bez lomítka 

zemreMistoNaroz ano ne stringHistoricky 1 - - 

zemreOsobnStav ano ne stringHistoricky 1 - 

"svobodný", 
"svobodná", 
"rozvedený", 
"rozvedená", 
"vdovec", "vdova", 
"zaniklé partnerství" 

zemrePohla ano ne stringHistoricky 1 - 
"F", "M", 
"nezjištěno" 

zemreStatnObcan ano ano stringHistoricky 1 - - 

zemreMistoTrvalPobytZemre ano ne stringHistoricky 1 - 

struktura adresy 
(řádků) oddělena 
tildou "~", případně 
pouze "nezjištěno" 

zijicManzePartnJmeno ano ano stringHistoricky 1 - - 

zijicManzePartnDalsiJmeno ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zijicManzePartnPrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zijicManzePartnRodnePrijm ano ano stringHistoricky 1 - 
hodnoty oddělené 
mezerou 

zijicManzePartnRodneCislo ano ano stringHistoricky 9 10  tvar bez lomítka 

DalsiUdajeZapisZaznaAOPP ano ne string 1 - - 

DalsiUdajeZapisDatumPZ ano ne date - - - 

DalsiUdajeZapisPodpiMZAOPP ano ne string 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiUdajeZapisDodatZAO ano ano stringHistoricky 1 - - 

dalsiUdajeZapisDatumPDZ ano ano dateHistoricky - - - 

dalsiUdajeZapisPodpiMDZAO ano ano stringHistoricky 1 - 

hodnoty oddělené 
mezerou, nejdříve 
Jméno, následně 
Příjmení 

dalsiPolozVUmrtnLP ano ano stringHistoricky 1 - - 
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